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De la boca sud a la boca
nord del Túnel de Vielha
Avui entrarem a la Val d’Aran com si fóssim al s. XIX,
per el Pòrt de Vielha de 2.390 m, deixarem el BUS
al pàrquing al costat de l'antic Ospitau-Refugi de
Vielha, tancat ja fa uns anys . Seguirem la pista fins
que trobem un indicador. Uns cent metres més enllà
d'aquest indicador, el GR11 ens fa deixar la pista i
començar la pujada que ja no deixarem fins arribar al
Port de Vielha, passant pel Plan dera Espona i Es
Marrecs dera Gerbosa, on trobem unes "coves" que
realment eren refugis militars, i un búnquer, abans
d'iniciar la pujada final fins el Pòrt.
Des del Pòrt, cal girar-nos un moment per les vistes
fantàstiques que tenim sobre l'Aneto i la seva
glacera, a més d'altres cims, entre ells el Mulleres.
La baixada del Pòrt és la part que considerem més
delicada de tot el camí. Baixa molt dret i per una
tartera força desfeta per la qual cosa requereix tota
la nostra atenció (Canau deth Pòrt), fins que arribem
a la zona on el camí es suavitza i comença a alternar
amb talls d'herba.

Autocar del CEL

TRACK

Hora de trobada: 7:00
Lloc: Camp d'Esports
Pararem a esmorzar al Pont de Montanyana.
Arribada a Lleida sobre les 7:00
Distancia: 10,95 km.
Ascensió acumulada: +800 / –1.100 m
Durada: 5 h. 30 minuts aproximadament.
Dificultat: mitjana

Preus: Socis del CEL federats: 12 €
No Socis del CEL federats: 20 €
Socis del CEL, no federats : 20 € (inclou
No socis

assegurança FEEC 1 dia)
no federats : 25 € (inclou assegurança
FEEC 1 dia)

Per no federats, necessitem el número de DNI

Ingressos al compte: Banc de Sabadell
IBAN: 0081-0091-5000-0160-8661/BSAB ESBB
** Important: en fer l'ingrés poseu el nom dels participants.
També en efectiu o targeta a la secretaria del Cel.
Es sol·licita a tots els participants el seu número de telèfon mòvil, per raó
de seguretat i organitzativa.
* L'import que es paga és únicament per a les despeses d'autocar.

DINAR: Cada participant ha de portar el seu
propi menjar i beguda.

Cal apuntar-se a la secretaria del Centre
Excursionista de Lleida (CEL) cel@cel.cat
Comerç, 25 de Lleida 25007 - Telèfon: 973-242329

